
Beste bewoners van de Oranjebuurt & De Jonge Eng,
We staan voor de belangrijke opgave om te zorgen dat onze inwoners in de 
toekomst in een klimaatbestendige omgeving wonen. Daarom verbeteren we 
het riool in een aantal buurten waaronder de Oranjebuurt & De Jonge Eng. Om-
dat daarvoor de straten open moeten, kunnen we meteen nadenken over de 
herinrichting van de openbare ruimte. 
We willen daarbij rekening houden met uw wensen, behoeften en beleving 
van de buurt. U weet immers als geen ander hoe het is om er te wonen, leven, 
werken, gaan en staan. En hoe u dat in de toekomst zou willen doen. 
Daarom nodigen wij u uit om samen met ons mee te kijken en te denken over 
het voorlopig ontwerp (VO) voor de herinrichting van de openbare ruimte in 
uw buurt.

Wat?
Denk mee over de herinrichting en het Voorlopig Ontwerp van de Oranjebuurt 
& De Jonge Eng in Dodewaard.

Wanneer?
Maandag 25 mei 2020.

Hoe?
Telefonisch, via mail en Zoom. Lees hier meer over op de tweede pagina van 
deze nieuwbrief.

BEWONERS-
PARTICIPATIE

Een klimaatbestendige
Oranjebuurt & De Jonge Eng

We hebben de opgave te zorgen 
voor toekomstbestendige wijken 
die zijn ingericht op de gevolgen 
van de klimaatverandering. We 
krijgen steeds vaker te maken met 
de gevolgen van weersextremen: 
wateroverlast en overstroming en 
ook hitte en droogte. Daarom is 
een robuuste, klimaatbestendige 
infrastructuur nodig met voldoen-
de mogelijkheden voor waterber-
ging en de opvang van hittestress. 

We gaan ook in de Oranjebuurt & 
De Jonge Eng aan de slag. We:
•	 scheiden het vuilwater en he-

melwater.
•	 richten de wegen opnieuw in 

(inclusief fundering) naar wen-
sen en eisen van deze tijd.

•	 vergroenen waar mogelijk en 
vergroten de biodiversiteit.

•	 vervangen de openbare verlich-
ting door LED.



Denk mee over de herinrichting en het Voorlopig Ontwerp (VO)
Hoe kunt u met ons meedenken over de nieuwe inrichting van uw wijk? Omdat onder de huidige omstandigheden een fysieke 
bewonersavond niet mogelijk is, organiseren we de bijeenkomst online. 

Op onze projectensite, www.nederbetuwe.nl/projecten, vindt u onder ‘Herinrichting Oranjebuurt / Jonge Eng’ het Voorlopig 
Ontwerp (VO) en afbeeldingen van situaties voor- en na de herinrichting. De toelichting bij dit VO krijgt u via een filmpje dat te 
zien is via het YouTube-kanaal van de gemeente. Projectleider Bert Rog geeft hierin uitleg bij het ontwerp.

Op de projectensite stellen we u een aantal vragen over het VO. 
•	 Wilt u reageren op deze vragen of heeft u zelf een vraag? Stuur uw reactie via het contactformulier op de website naar het 

projectteam.
•	 Wilt u liever in gesprek met het projectteam om uw reactie te geven? Dat kan op twee manieren:

 . Op maandag 25 mei 2020 is er een telefonisch spreekuur tussen 16.00 – 17.00 uur. Wilt u hiervan gebruik maken? Stuur 
dan een mail met uw naam en telefoonnummer naar nheijden@nederbetuwe.nl of vul het contactformulier op de web-
site onder Herinrichting Oranjebuurt / Jonge Eng’ in. U ontvangt dan van ons een mail met een belafspraak.

 . Op maandag 25 mei 2020 is er een Oranjebuurt / de Jonge Eng online meeting tussen 19.00 en 21.00 uur. In twee tijdslots 
van een uur gaan we met u in gesprek over het VO. Wethouder Stefan van Someren is ook hierbij aanwezig.  

Wilt u online in gesprek met het projectteam? Stuur dan uw naam en e-mailadres naar nheijden@nederbetuwe.nl. Geef ook 
aan welk tijdslot uw voorkeur heeft. U ontvangt maandagmiddag een mail met een link naar de meeting. Opties zijn:
•	 19.00 – 20.00 uur
•	 20.00 – 21.00 uur

Voor deze online meeting maken we gebruik van Zoom. Met de mail met de link naar de Zoom-meeting ontvangt u een korte 
gebruikshandleiding.

Planning
De voorlopige planning van de werkzaamheden voor de herinrichting is: 
•	 Bewonersparticipatie Voorlopig Ontwerp: mei 2020
•	 Uitwerking Definitief Ontwerp: juni/juli 2020
•	 Aanbesteding: augustus/september 2020
•	 Start uitvoering fase één (nutsbedrijven): oktober 2020
•	 Oplevering: vierde kwartaal 2021

U ontvangt bericht over eventuele wijzigingen in de planning en over de uitvoering.
Wij plaatsen het ook op www.nederbetuwe.nl/projecten.
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